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PALAVRA DO SUPERINTENDENTE

O QUE NOS MOVE

2019 foi um ano desafiador para o nosso
hospital, certamente assim como para
os demais setores econômicos do país. O
desafio adicional apresentou-se como a,
praticamente, falência do segundo maior
plano da carteira da nossa Instituição. Esse
cenário, aliado ao perfil conservador e aos
princípios de compliance que norteiam a
nossa administração, levou-nos a encarar um
prejuízo imprevisto para esse exercício.

Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo
e colaboração da comunidade blumenauense,
nossa história começou oficialmente em 27
de junho de 1920. Em um terreno cedido pela
Comunidade Evangélica Luterana, foram
construídos 50 leitos divididos em duas alas:
uma masculina e outra feminina.

No entanto, mesmo frente a esses obstáculos,
não deixamos de avançar em nossos objetivos
de melhorar a qualidade, a segurança
e a assistência aos pacientes. Também
mantivemos nossos esforços para um clima
organizacional motivado e positivo.

Maciel Costa

Fomos reconhecidos novamente pelo Great
Place To Work (GPTW) como um dos melhores
hospitais para se trabalhar no Brasil. Além
disso, capacitamos nossos colaboradores
para conquistarmos padrões de qualidade
reconhecidos por órgãos nacionais, como
Organização Nacional de Acreditação (ONA),
e internacionais, como a Joint Commission
Internacional (JCI), nosso foco no próximo
ano.

Aliado a melhora do resultado financeiro,
nosso caminho de evolução e melhoria
continuará a ser trilhado em 2020, ano
especial que o HSC Blumenau completará
seu centenário. Nosso principal presente
será a conquista da acreditação internacional
da JCI, programada para março. Além disso,
faremos o lançamento da campanha de 100
anos, a qual inclui projetos de expansão e
nova logomarca.

Pelo terceiro ano seguido, conquistamos
o Prêmio Excelência da Saúde, entregue
pelo Grupo Mídia de São Paulo. Na esfera
regional, o reconhecimento através do
Prêmio de Empreendedorismo Gustav
Salinger, categoria Serviços, promovido pela
Associação Empresarial de Blumenau (ACIB).

A caminhada continua e seguimos com o
propósito de transformar diariamente o
Hospital Santa Catarina de Blumenau em
um lugar melhor para as pessoas, sejam elas
clientes, colaboradores ou médicos.

Em 2019, iniciamos o novo ciclo de
Planejamento Estratégico que, entre vários
projetos, pretende alavancar ainda mais
nosso hospital em termos de qualidade,
estrutura e rede. Dessa forma, pretendemos
colocá-lo definitivamente entre as melhores
instituições do país.
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Os cuidados dos pacientes eram confiados
às seis diaconisas, as tradicionais Schwester,
lideradas pela irmã Gertrud Vogt, todas
oriundas da Casa Matriz Kaiserswerth, de
Wittenberg (Alemanha), e ao médico, Dr.
Christian Johnsen.

Por fim, agradeço o apoio do Conselho
Consultivo, Fiscal e especialmente da
Diretoria. Aos nossos gestores, colaboradores,
Corpo Clínico e parceiros, que depositaram
sua confiança em nosso projeto e que foram
fundamentais para que superássemos esse
ano desafiador. Aos nossos clientes, parceiros,
fornecedores e instituições financeiras
que nos prestigiaram e nos deram o apoio
necessário para todas essas conquistas.

Atualmente, com 21 mil metros quadrados
de área construída e uma equipe composta
por cerca 1.000 colaboradores e 388 médicos
atuantes em diversas especialidades,
temos orgulho de celebrar os nossos 99

anos dedicados a cuidar das pessoas com
segurança, empatia e eficiência.
Nossa
instituição
é
reconhecida
nacionalmente como Excelência da Saúde
pelo terceiro ano consecutivo, certificada pelo
Great Place To Work (GPTW) como um dos
melhores hospitais do Brasil para se trabalhar,
o único e o melhor de Santa Catarina, e
recertificada com Excelência - nível III pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA).
Essas conquistas refletem o nosso
compromisso
com
os
colaboradores,
médicos do Corpo Clínico e parceiros. A
busca pela melhoria contínua, saúde e bemestar da comunidade é nossa prioridade e
reconhecemos cada um que faz da nossa
missão, o seu objetivo pessoal e profissional.

Missão

Visão

Cuidar das pessoas, promovendo
saúde com segurança, empatia e
eficiência.

Ser reconhecido por prover uma
experiência diferenciada no cuidado
da saúde.

Valores

Política

•
•
•
•
•
•

Ética e Integridade;
Qualidade e Segurança no Cuidado;
Valorização das Pessoas e das Relações;
Sustentabilidade;
Inovação;
Trabalho em Equipe;

Buscar sempre a satisfação dos clientes,
prestando serviços de qualidade,
com colaboradores capacitados e
comprometidos
com
a
melhoria
contínua dos processos e a eficácia do
sistema de gestão

5

ADMINISTRAÇÃO
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO

O Mapa Estratégico sintetiza os nossos
objetivos e estratégias para o período 20192023. Os objetivos estratégicos estabelecem
direções a serem seguidas a longo prazo,
ajudam a criar um sistema de avaliação e
facilitam a implementação e o controle dos
projetos estratégicos.

Em 2019, conquistamos novamente reconhecimentos importantes no âmbito nacional e regional.
Pelo terceiro ano consecutivo, aparecemos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW
– Saúde) como o melhor hospital de Santa Catarina para se trabalhar, o único relacionado, e um dos
melhores do país.

cinco perspectivas:
• Social e Financeira: Para cumprir
nossa missão, quais resultados sociais
devemos obter e quais objetivos
financeiros devem ser atingidos?
• Clientes e Pacientes: Para alcançarmos
nossos objetivos sociais e financeiros,
como devemos nos relacionar com os
nossos clientes/pacientes?

Do ponto de vista mais amplo, o mapa é uma
importante ferramenta do Balanced Scorecard
(BSC), metodologia de gestão estratégica em
que se ressaltam:

• Grupos de Relação (stakeholders): Para
atingir os objetivos sociais e financeiros,
como devemos nos relacionar com os
nossos stakeholders?

• Relações entre os níveis estratégicos,
tático e operacional.
• Equilíbrio entre as cinco perspectivas
do Mapa.

• Processos Internos: Para alcançar
os objetivos sociais, institucionais e
os relacionados aos stakeholders, em
quais processos internos devemos ser
excelentes?

• Acompanhamento da implementação
dos projetos estratégicos por meio de
indicadores que são sintetizados em
um painel de controle.

• Aprendizagem e Crescimento: Para
otimizar nossos processos, como nossa
organização deve aprender e inovar?

O Mapa Estratégico foi construído a partir de

MAPA ESTRATÉGICO
Assegurar a sustentabilidade econômica e social da instituição

Social e
Financeiro

Garantir geração de caixa e buscar novas fontes
de investimento para o crescimento sustentável

Atrair e ﬁdelizar clientes com atendimento seguro, empático e eﬁciente

Processos
Internos

Aprendizagem
e Crescimento
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Contribuir para uma
comunidade
saudável

Mercado

Comunidade

Fortalecer-se como hospital
geral com especialidades ênfase

Direcionar Ensino e
Pesquisa para geração
de conhecimento

Fortalecer a imagem
institucional

Ser efetivo na geração de
negócios e no relacionamento
com operadoras e mercado

Garantir qualidade e
segurança

Garantir um ambiente
receptivo, transparente
e colaborativo

Corpo clínico e
clinicas parceiras

Clientes e
Pacientes

Grupos
de relação

Racionalizar custos mantendo a qualidade

Expandir
geograﬁcamente

Promover atualização e
gerenciamento das
melhores práticas médicas

Garantir processos eﬁcientes e
melhor uso da capacidade instalada

Promover alinhamento
do corpo clínico e clínicas
à gestão organizacional

Fomentar cultura de
inovação e novos negócios

Fortalecer a gestão e governança

Atrair, desenvolver e reter equipes
de alta performance para suportar
as operações e o crescimento
(colaboradores e corpo clinico)

Garantir soluções tecnológicas e
de infraestrutura para o atendimento aos clientes e gestão do
complexo hospitalar

Podemos destacar também, em 2019, nossa
recertificação pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA) com Excelência. Desde
2016, mantemos o Nível III – Nível máximo,
que demonstra nosso compromisso com a
melhoria contínua.

Ainda nesse ano, ganhamos o Prêmio
Excelência da Saúde, na categoria hotelaria
hospitalar pelo segundo ano seguido. Uma
premiação reconhecida nacionalmente e
entregue pelo conselho editorial do Grupo
Mídia de São Paulo às instituições de saúde
que mais se destacaram no setor.
Por meio de pesquisa de mercado e o case
de sucesso relacionado à tecnologia para
melhorar a avaliação de performance de
higienização, fomos selecionados para
receber a premiação no principal evento do
setor no país.
Além disso, dentro da nossa própria
cidade, com o case da Psicologia Positiva,
conquistamos o 18º Prêmio Gustav Salinger
de Empreendedorismo. Na Categoria
Serviços, fomos reconhecidos pela trajetória
inspiradora e que faz a diferença no mercado.
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DESEMPENHO ECONÔMICO
Os nossos ambiciosos projetos de expansão estão se concretizando e comprovam que somos
sustentáveis também sob o ponto de vista econômico-financeiro. Nosso crescimento apoia-se sobre
uma base sólida de gestão.
Somos uma entidade de fins não econômicos e não lucrativos, beneficente e filantrópica. Os recursos
são inteiramente revertidos para operação. Assim, quanto mais eficientes na geração de valor, mais
poderemos aplicar em nossos projetos filantrópicos.

INDICADORES FINANCEIROS
O desempenho financeiro é um reflexo da gestão da estratégia, que associa ferramentas e informações
sobre tendências, cenários e direcionadores que orientam a definição dos projetos e investimentos.
Apesar de as incertezas terem criado dificuldades à recuperação econômica do país, conseguimos
crescimento na receita líquida devido à crescente demanda por serviços e procedimentos de alta
complexidade.

- 4,70%

Ebtida s/ receita líquida

0,19%

Receita líquida

140.134.272

Indicadores de Produção

As receitas operacionais cresceram 3,5% em relação a 2018, para R$ 140 milhões, e o Ebtida alcançou
R$ 277.595, com margem de 0,19%.

152

Leitos
ocupacionais
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Nosso principal objetivo é oferecer aos pacientes um atendimento médico integrado e de excelência,
abrangendo um serviço completo.
Assim, buscamos qualificar cada vez mais o atendimento por meio de investimentos contínuos em
inovação tecnológica, capacitação profissional e modernização e ampliação do espaço físico do
complexo hospitalar.

Indicadores Financeiros
Margem líquida

INDICADORES DE PRODUÇÃO

44.665
Paciente-dia

(Total de pernoite de
pacientes durante o ano)

4,81

Média de
permanência por dia

79,6%
Taxa de
ocupação

Internações

760 (média mensal)

Leitos operacionais

152

Taxa de ocupação

79,6%

Cirurgias

597

Atendimentos P. A.

3.384

Exames Bluimagem

8.457

Quimioterapias

256
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INVESTIMENTO EM COLABORADORES
Para oferecer um atendimento de qualidade, investimos constantemente no desenvolvimento dos
profissionais, na valorização das equipes e nos cuidados com a saúde e com a segurança dos nossos
colaboradores.
Nós acreditamos que todos estes fatores constituem a base para um ambiente inclusivo e estimulante,
característico da nossa gestão de pessoas. Por isso, frisamos o aumento dos investimentos no Plano
de Saúde, Prêmios e Eventos para colaboradores e familiares.

R$ 2.403.649
Alimentação

R$ 2.966.439
Plano de Saúde

R$ 1.605.966
Prêmios

(Assiduidade, Auxílio Creche e Prata da Casa)

QUALIDADE
A cultura de segurança é a base para
desenvolver um trabalho na busca
de melhorias contínuas das práticas
assistenciais e de gestão. Ela serve como um
diferencial para os hospitais, à medida que
ajuda na construção e adaptação às políticas
e procedimentos voltados para qualidade e
segurança dos pacientes, colaboradores e
médicos.
Anualmente, realizamos a pesquisa de cultura
de segurança com o objetivo de entender a
percepção dos colaboradores assistenciais
em relação ao tema. Assim, são sinalizados

os gaps que precisamos focar nossas ações de
melhorias.
Para realizar a pesquisa, utilizamos o
formulário Hospital Survey on Patient Safety
Culture (HSOPSC) que mede 12 dimensões,
sendo três relacionadas ao hospital e sete ao
setor de trabalho do respondente.
O HSOPSC foi criado pela Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ), e
é um instrumento amplamente utilizado no
mundo para mensurar a cultura de segurança
entre profissionais de hospitais.

R$ 54.110
Brinde de Natal

R$ 310.961

Eventos para colaboradores
e familiares

R$ 314.522

Cursos e treinamentos
12

2018
74,97%

2019
75%*

*Acima de 75% o hospital tem as dimensões
da cultura de segurança fortalecidas.
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METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA
Preocupados em manter um cuidado seguro e de qualidade em todas as etapas do processo,
montamos grupos interdisciplinares para cada uma das Metas Internacionais de Segurança do
Paciente, estabelecidas pela Joint Commission International (JCI), em parceria com a Organização
Mundial da Saúde (OMS).

META 3 - COMUNICAÇÃO EFETIVA
Para testar seu nível de atenção, os nossos colaborares participaram da ação relacionada à Meta
3 com a dinâmica do jogo da memória. O objetivo era alertar para apresentações e rótulos de
medicamentos semelhantes, mas com finalidades diferentes.

Os grupos se reúnem periodicamente com o objetivo de analisar resultados, auditorias, ações de
melhorias e capacitações/campanhas institucionais. Assim, tanto colaboradores quanto pacientes
ajudam a tornar nosso hospital cada vez melhor.
Além disso, em 2019, promovemos a Semana da Segurança do Paciente, onde apresentamos a
nossa Liga de Segurança. Com nomes e atuações distintas, cada um dos sete personagem teve papel
importante na educação dos colaboradores, sempre através ações lúdicas.

ABRIL PELA
SEGURANÇA
Para apresentar a Liga da Segurança
aos colaboradores, promovemos a
Semana da Segurança do Paciente,
utilizando um Pinball. O jogo
continha as seis metas internacionais
de segurança do paciente e haviam
diversos questionamentos para cada
uma das metas.

META 4 - CIRURGIA SEGURA
O especialista em cirurgia bariátrica do nosso Corpo Clínico, Dr. Felipe Koleski, conduziu a Palestra
Cirurgia Segura. Ele abordou o programa instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para
reduzir os riscos em procedimentos cirúrgicos.

META 1 - IDENTIFICAÇÃO
CORRETA DO PACIENTE
Com o objetivo de treinar, conscientizar e atualizar colaboradores, pacientes e acompanhantes sobre a
primeira Meta, montamos a Trilha da
Segurança. Em forma de quiz, foram
16 perguntas, sendo quatro participantes por rodada.
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SEMANA DA QUALIDADE

Desde a implantação do protocolo, constatamos queda no indicador de mortalidade. Entre 2015 e
2019, a nossa média ficou em 23,7%.

6. Integração da Família no Cuidado
Centrado ao Paciente
7. Experiência do Paciente - Formatura
do Prematuro

PROGRAMA GENTE
QUE INOVA

14. Implantação do Sistema de Auditoria que Comprova a Eficácia do Processo de Limpeza

No ano de 2019, realizamos a segunda edição
do Programa Gente que Inova. Os trabalhos
desenvolvidos no decorrer do ano foram
inscritos pelas equipes entre os dias 01 a 15
de outubro.

15. Reestruturação da Divisão de Unidades e Reorganização no Horário de
Trabalho das Farmacêuticas Clínicas

Após análise do Comitê de Melhorias,
formada por superintendentes, supervisores
e colaboradores, foram aprovados 17
trabalhos na categoria processos. Estes, foram
apresentados na Semana da Qualidade:

17. Diminuição de Infecção urinária
relacionado ao uso de SVD

16. Adequar Round Multidisciplinar
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O projeto ciência da melhoria incluiu o
protocolo de Sepse e trouxe melhorias de
desempenho para o tempo de administração
do antimicrobiano.

Tempo Disfunção Sepse
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0,8
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0,4

0,3

1° T 2018
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3° T 2018

4° T 2018
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1. Brinquedo terapêutico
2. Grupo de trabalho de TEV
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1° T 2019

2° T 2019

3° T 2019

Média 36 minutos.

13. Implantação do Processo de Porcionamento de Dietas
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2019 - 03

12. Implantação da Triagem Nutricional pela Enfermagem

0
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35

30

2019 - 02

11. Volume Efetivo de Nutrição Enteral

20

23

2019 - 01

10. Uso Consciente do Plano de Saúde

43
40

2018 - 12

9. Implantação das Escalas MEOWS e
PEWS

60

2018 - 11

8. Padronização da Chupeta Ortodôntica

Letalidade institucional mensal de
paciente com Sepse ou Choque

2018 - 10

Na ocasião, foi realizada a análise do
Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), com
o objetivo de analisar as etapas dos processos
que manipulam as informações do paciente,
melhorando a segurança no atendimento,
percepção do paciente, redução de glosas e
tempo de processamento da conta.

5. Redução de Custo com Guarda Externa de Exames

Em 2015, iniciamos o Protocolo de Sepse, cadastrado no Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS).
O acompanhamento do resultado é realizado trimestralmente com base no banco de dados do ILAS,
onde é possível realizar benchmarking.

2018 - 09

A programação da VIII Semana de Qualidade
contou ainda com a mostra de cases “Gente
que Inova”, no corredor de acesso do elevador
da Oncologia, e evento exclusivo para nossos
Supervisores e Superintendentes.

4. Implantação de Nova Técnica de
Testes Pré-Transfusionais

SEPSE

2018 - 08

O Lean é um sistema de gestão originado na
década de 50 no Japão e tem o objetivo gerar
mais valor para os clientes. Dessa forma, é
necessário implementar a melhoria contínua
de processos e a redução de desperdícios.

3. Implementação do Cartão Personalizado para Pacientes Submetidos a
Transfusão Sanguínea

2018 - 07

Durante a VIII Semana de Qualidade, o
colaborador Murilo Franco Prates, engenheiro
de produção Black Belt e MBA Lean, ministrou
uma palestra para os colaboradores sobre
a Metodologia Lean, com sua Aplicação e
Resultados na Saúde.

PROTOCOLOS CLÍNICOS GERENCIADOS

4° T 2019
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DOR TORÁCICA
No ano de 2019, obtivemos apenas 2% de mortalidade dos pacientes com diagnóstico de síndrome
coronariana aguda. Um total de 1.443 pacientes foram atendidos com queixa de dor torácica.
19% dos pacientes receberam o diagnóstico de SCA/ST e 81% diagnóstico de SCA/SST. A média foi
de quatro minutos para eletros realizados em menos de 10 minutos.
120%

SCA 2019
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TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)
No ano de 2019, o nosso protocolo de TEV passou por diversas melhorias. Entre elas, a criação de
um grupo multidisciplinar, indicadores de gestão e efetividade, acompanhamento em tempo real do
protocolo com a realização de intervenção imediata e acompanhamento pacientes pós-alta.
Além disso, iniciamos o processo de validação do protocolo em conjunto com o Instituto Brasileiro
para Segurança do Paciente (IBSP) e, no segundo semestre de 2020, passaremos pela certificação.

Conformidade protocolo TEV -2019

DETERIORAÇÃO CLÍNICA - MEWS
O protocolo de Deterioração Clínica tem uma
importante interface com o protocolo de
Sepse, pois evidencia pacientes com sinais de
síndrome da resposta inflamatória sistêmica
ou até mesmo disfunção orgânica.
A partir da verificação dos sinais vitais é
gerado escore de deterioração em tempo
real. O enfermeiro é acionado para avaliação

100

95

93

do paciente quando esse apresenta escore
três. Em 2019, o resultado de deterioração
apresentou tempo de 36 minutos, mostrandose efetivo na identificação precoce de
alterações de sinais.
Desde a implementação do protocolo de
Deterioração Clínica, a maioria dos óbitos na
enfermaria foram de pacientes paliativos. O
número é analisado mensalmente pela nossa
Comissão de Óbito.

Deterioração clínica (MEWS) 2019
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Cumprimento do Plano de Auditoria

RELAÇÃO COM O CORPO CLÍNICO

AUDITORIAS
AUDITORIA EXTERNA
2019 foi um ano muito especial para nós:
foi o ano em que nos preparamos para a
avaliação da Joint Commission International
(JCI). Para nos guiar por esta etapa final, em
março, recebemos a avaliação do Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA).
A
caminhada
pelo
reconhecimento
internacional iniciou há muito tempo, com
adequações de serviços, criação de protocolos
e melhorias na infraestrutura, além da
qualificação das equipes para atingir às
exigências.
Durante outro momento, em novembro,
percebemos que seguíamos pelo caminho
certo, quando garantimos a manutenção
do certificado ONA - Nível III (Excelência),
concedido em 2016. Mais um reconhecimento
pelo nosso compromisso com a melhoria
contínua.

Qualidade (SGQ). Ou seja, para saber se ele
está efetivamente implementado e mantido
conforme as normas de referência e requisitos
regulamentares e estatutários.
É através de um procedimento documentado
que definimos o planejamento, a programação, a execução, a frequência e a metodologia,
assim como as responsabilidades, os requisitos para condução das auditorias, o registro e
o relato dos resultados.
O Plano de Auditorias leva em consideração
a situação e a importância dos processos e
áreas a serem auditados. Os resultados são
consolidados pelo Setor da Qualidade, na
forma de informações gerenciais para a nossa
Superintendência.

Construir relações de parceria, confiança,
ganho mútuo e transparência com o
Corpo Clínico é fundamental para o nosso
Planejamento Estratégico. Ao final de 2019,
388 médicos de diversas especialidades
faziam parte do nosso Corpo Clínico.

ligada à Superintendência Médica, é realizada
a homologação de cadastros, a gestão e
a avaliação contínua dos profissionais. A
Política de Relacionamento Médico direciona
as ações de engajamento e desenvolvimento
do Corpo Clínico.

São esses profissionais que contribuem
diariamente com a reputação do Hospital ao
encaminhar pacientes, prestar atendimento
clínico e executar procedimentos cirúrgicos
em nossas instalações.

Nos últimos anos, aspectos como a adesão
a protocolos de referência internacional
e a postura criteriosa na homologação de
cadastros têm contribuído para a excelência
na prática médica, tanto nas áreas-ênfase
como em outras especialidades ligadas à alta
complexidade.

Através da Central de Relacionamento Médico,

AUDITORIA INTERNA
As Auditorias Internas e dos processos
terceirizados são conduzidas para verificar
a adequação do Sistema de Gestão da
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE (SAC)

INSTITUTO DE ENSINO
E PESQUISA (IEP)

No ano de 2019, o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) contabilizou um número
significativo de elogios recebidos, correspondendo ao aumento de aproximadamente 127% de
elogios comparados ao ano de 2018.

O nosso Instituto de Ensino e Pesquisa
(IEP) foi criado em abril de 2007, a partir
das necessidades detectadas de educação
e pesquisa científica na área da saúde.
Ele surgiu com a proposta de suprir a
demanda
existente,
disponibilizando
serviços educacionais através de cursos de
especialização e atualização.

Entre as ações que contribuíram para este
aumento, destacamos:
• A mudança da metodologia de pesquisa,
facilitando a manifestação do cliente.
• O aumento do número de visitas do SAC
aos pacientes internados.

5.155

Elogios recebidos em 2019

• A implantação do Projeto check-out no
Pronto Atendimento.

MANIFESTAÇÃO DO
CLIENTE
O indicador de satisfação e de fidelização
do cliente são analisados mensalmente na
reunião de análise dos indicadores. Neste
momento, são realizadas discussões para
traçar os planos de melhorias.
Participam desta reunião os gestores
das
áreas
de
Qualidade,
Recursos
Humanos e Controladoria, assim como
os
Superintendentes
de
Operações,
Administrativo-Financeiro,
Médico
e
Assistencial, além do Superintendente Geral.
Os números abaixo representam a nota de
satisfação e fidelização do cliente em 2019:

90 NPS
Satisfação
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90 NPS
Fidelização

Nesse período, a classificação dos nossos
clientes foi de 88% Promotores, 9% Neutros e
3% Detratores, conforme gráfico apresentado
abaixo:

Detratores
3%

Neutros
9%

Promotores
88%

Classiﬁcação
dos clientes
2019 - NPS

Ensino

Pós-Graduação, Extensão,
Residência Médica

Pesquisa
Eventos

Simpósios, Congressos,
Seminários, Palestras

Para permitir que os profissionais de saúde
tenham acesso ao avanço do conhecimento
humano nas mais diversas áreas ligadas à
saúde, também promovemos seminários,
palestras e simpósios. As áreas de atuação
contemplam:

ESTRUTURA
Nosso Instituto está estruturado para oferecer
produtos educacionais, eventos científicos e
pesquisas na área de saúde. Os eventos são
disponibilizados ao mercado em geral, de
acordo com o público-alvo esperado, através
do site: www.iephscblumenau.com.br

PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA MÉDICA
O nosso Programa de Residência Médica
teve início no ano de 2008 com as áreas de
Medicina Intensiva e Psiquiatria. Em 2009,
passamos a oferecer o programa para a
área de Radiologia e, em 2010, iniciamos o
programa de Clínica Médica.

Em 2019, abrimos o processo seletivo
para cinco áreas, em parceria Associação
Catarinense de Medicina (ACM) e Associação
Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS).
Foram oferecidas nove vagas para residentes
do primeiro ano (R1).

Em 2019, foi aprovado pela Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM) o
novo programa de Residência em
Cirurgia Geral. Todos os programas de
Residência são credenciados junto ao
MEC/CNRM.

Evolução das inscrições no Processo Seletivo RM
300

A Residência Médica é oferecida na
modalidade de ensino de especialização destinada aos médicos. É caracterizada por treinamento em serviço em
regime de dedicação exclusiva, funcionando em instituições de saúde,
universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos.
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Número de inscritos no processo seletivo para o programa de residência médica entre 2011 a 2019.
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CURSOS DE ESPECIALIZAÇÕES
Com a proposta de suprir a demanda
existente, disponibilizamos serviços
educacionais através de cursos de
especialização e atualização, além de
seminários, palestras e simpósios. As
tabelas e imagens abaixo demonstram
as atividades realizadas e o número de
participantes nos últimos anos.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cursos

05

08

07

08

05

02

10

05

08

Palestras

06

04

06

08

07

03

11

16

15

02

03

03

Pós-Graduação

02

02

Seminários e Workshop

Total

08

06

07

01

07

02

05

05

06

20

20

21

19

19

17

28

29

32

Palestras, Cursos, Simpósios, Workshops e Pós-Graduações realizadas

No processo seletivo de 2019, 154
médicos se inscreveram, o equivalente
a uma média de 17 candidatos por
vaga. A tabela abaixo demonstra a
oferta de vagas, o número de inscritos
e a média de candidatos por vaga de
cada especialidade do PRM.

Ainda nesse ano, foi aprovado pela
Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM), o aumento de
vagaspara os Programas de Clínica
Médica,
Psiquiatria,
Radiologia,
além da abertura do programa de
Residência em Cirurgia Geral. A tabela
abaixo apresenta o número de vagas
para o próximo processo seletivo.

Em 2019, cinco médicos residentes
concluíram sua formação conosco.
Assim, os formados entre 2010 e 2019
totalizam 29 médicos especialistas.
Desses, sete ingressaram em nosso
Corpo Clínico.

Vagas

Inscritos

Inscritos/Vagas

Clínica Médica

03

26

8,66

20

Cirurgia Geral

02

18

09

15

Medicina Intensiva

01

04

04

10

Psiquiatria

01

57

57

Radiologia e Diagnóstico
por Imagem

02

46
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Evolução do número de palestras, cursos, simpósios, workshops
pós-graduações realizadas
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GESTÃO DE PESSOAS

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

As intensas transformações percebidas no mercado de trabalho e as exigências crescentes dos
clientes refletem diretamente nos desafios que a área de Gestão de Pessoas deve superar para
obter os resultados esperados. Principalmente, se levarmos em conta as estruturas hospitalares,
caracterizadas pela elevada complexidade.
Neste contexto, a Gestão de Pessoas assume papel estratégico e precisa encontrar formas de alinhar
a sustentabilidade financeira às necessidades dos pacientes, oferecendo uma assistência cada vez
mais qualificada e segura.

279

1.009

Admissões

789

Colaboradores

Mulheres

220

Homens

Idade do colaborador
mais jovem

Nessa ótica, buscamos a atenção autêntica aos seres humanos que compõem a nossa Organização,
descartando a visão simplista de apenas colaboradores e compreendendo que são eles (os
colaboradores) o nosso maior patrimônio.

ABSENTEÍSMO
O Absenteísmo é um indicador que trata das faltas do funcionário (sejam elas injustificadas ou
justificadas, atrasos ou afastamentos.).
Desse modo, percebe-se que, com as ações realizadas anteriormente, como a ampliação da carga
horária do médico do trabalho e implantação do laboratório de fisioterapia, obteve-se uma redução
no número de afastamentos.

FAIXA ETÁRIA

16 anos

O desenvolvimento e a melhoria do desempenho de cada colaborador são a base para que possamos
alcançar os objetivos estratégicos traçados. A excelência no atendimento ao cliente depende de
todos os cargos dentro da Organização, seja no contato direto ou indireto com o paciente.

75

Absenteísmo

Idade do colaborador
mais velho

4,5

4,13

4
3,47

3,5

36 anos

2,9

3

Média de idade dos
colaboradores

2,32

2,5

2,4

2,5

2
1,5

ESCOLARIDADE

1
0,5
0

6,4%

8,3%

1º grau incompleto

1º grau completo

17,7%

Superior completo
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61,4%

Jan./14
Dez./14

Jan./15
Dez./15

Jan./16
Dez./16

Jan./17
Dez./17

Jan./18
Dez./18

Jan./19
Dez./19

2º grau completo

5,2%

Pós-graduação

TURNOVER
É o fluxo de rotatividade de novas entradas e desligamentos de colaboradores de uma empresa.
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A avaliação contempla três etapas: a autoavaliação, a avaliação individual do líder e a avaliação
consenso. Em 2019, de todos os colaboradores que estariam completando um ano de casa ou mais,
95% realizaram a avaliação.

Turnover
4

3,93
3,52

3,5

3,1

3

2,71
2,32

2,5

2

2

TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS

2,2

Ao longo de 2019, realizamos diversos treinamentos comportamentais, como palestras de
emagrecimento, gestão da ansiedade e felicidade. O nosso objetivo é buscar constantemente o
desenvolvimento pessoal dos colaboradores.

1,5
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0
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Jan.14/Dez.14
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PLANTANDO BEM-ESTAR
Como estratégia para compreender os motivos de desligamentos e ouvir os colaboradores, realizamos,
no momento da rescisão, uma entrevista de desligamento. O índice geral de satisfação, considerando
os colaboradores que participaram dessa entrevista, foi de 77%, 2% maior do que no ano anterior.
Nesse percentual são consideradas diversas questões como: relacionamento com colegas e chefia,
acompanhamento da chefia, feedbacks, benefícios e integração das áreas.
As maiores razões de saídas dos colaboradores dizem respeito a questões e necessidades pessoais,
não relacionadas ao contexto organizacional.

SELEÇÃO INTERNA
Uma das formas do colaborador ter a
perspectiva de crescimento profissional é o
processo de seleção interna. Nesse cenário, o
olhar interno para o preenchimento de vagas
constitui um importante fator motivacional
na busca de aprimoramento.
A seleção interna atende tanto as necessidades da empresa quanto do colaborador, que
se desenvolve e cresce profissional e individualmente. Em 2019, obtivemos um aumento
de 55% em relação ao número de colaboradores que preencheram vagas no ano anterior.

Ciência que fundamenta práticas para tornar as pessoas emocionalmente saudáveis e felizes,
a Psicologia Positiva é base fundamental para o alcance do potencial máximo das pessoas nas
Organizações.
Diante desse contexto, implementamos o programa Plantando Bem-estar com o objetivo de
potencializar mais emoções positivas, engajamento, melhores relacionamentos, significado na
empresa e maior senso de realização, gerando assim equipes mais felizes e maiores resultados
organizacionais.

Práticas do programa em 2019
Treinamento de liderança: Para dar continuidade ao desenvolvimento de Liderança Positiva

Ano

Promoções

com os Coordenadores, Supervisores e Superintendentes da Instituição, promovemos encontros
com todos os líderes.

2016

27

2017

39

Os encontros trataram da importância do bem-estar e felicidade para a saúde organizacional, da
permissão da vulnerabilidade como líderes para o crescimento do grupo e das Forças de Caráter,
tema iniciado em 2018.

2018

45

2019

70

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A Avaliação de Desempenho do colaborador é realizada anualmente, sempre no mês de aniversário
de casa. O processo é sistematizado, facilitando assim a gestão das informações geradas.
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Encontros com colaboradores: Com o objetivo de abordar temas para o desenvolvimento e

prática sobre felicidade e melhores relacionamentos, realizamos palestras abertas a todos os
colaboradores.

Calendário de comemorações do programa
Em 2019, realizamos diversas ações em datas comemorativas que tivessem
relação com temas da Psicologia Positiva e que pudessem auxiliar no
desenvolvimento do bem-estar dos colaboradores.

Dia da Gratidão: A ação foi pensada
para fortalecer a importância da
gratidão na vida pessoal e profissional.
Os colaboradores poderiam escrever
cartões para seus colegas e depositálos em uma urna para que o nosso setor
de Recursos Humanos os entregasse.

Dia do Livro: A ação envolveu uma semana de
troca-troca na Estação do Livro. Dessa forma, os
colaboradores deveriam trazer suas doações de livros
para pegar outros títulos, conforme o interesse de
cada um.

Dia do Voluntário: Para valorizar,

reconhecer e divulgar o trabalho dos
voluntários, em 2019, realizamos um
momento de comemoração com os
colaboradores que dedicam parte do
se tempo para ajudar ao próximo.

Além disso, com o programa, passamos
a mensurar (através de método validado
cientificamente), o nível de bem-estar dos
colaboradores, também chamado PERMA (do
acrônimo: emoções positivas, engajamento,
relacionamentos
positivos,
sentido
e
realização), criação de Martin Seligman.

No início do programa Plantando Bem-Estar,
no primeiro semestre de 2018, o resultado
geral do PERMA foi de 94,62%. Em 2019, o
número cresceu 0,87%, alcançando 95,49%.
Os percentuais divididos pelos elementos do
bem-estar (PERMA) foram:

Levantamento do nível de bem-estar
100
98

97

97

96
94
92

95,87
94,6

93

92,26
91,5

93

90
88

Emoções posi�vas

Engajamento

Sen�do
2018
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Realização

das

Forças

de

Caráter:

Conforme cada uma das 24 forças
de caráter estudadas pela Psicologia
Positiva, em setembro, realizamos
diversos sorteios de brindes para os
colaboradores da Instituição.

Dia do Amigo: No Dia do Amigo, os colaboradores
deveriam eleger quem era o colega de trabalho que
mais colaborava no seu dia a dia. Presenteamos os
mais votados com um broche para utilizar junto ao seu
crachá e um café da tarde especial.

Dia da Tolerância: Somos formados

98,31

97,6

Dia

por diferentes culturas dentro da
Instituição, considerando os locais e
regiões de origem dos colaboradores.
Assim, no Dia da Tolerância,
montamos um mural com espaço
para que escrevessem recomendações
de comidas ou lugares de sua cidade
natal.

Relações posi�vas

2019
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E ORGANIZACIONAL

Além de conduzir projetos e auxiliar nas
decisões de Gestão de Pessoas, a Psicologia
Organizacional atua de forma individual
apoiando os colaboradores que necessitam
de suporte psicológico. Essa demanda
pode surgir de uma necessidade pessoal ou
organizacional.
No campo pessoal, o objetivo da psicologia é
um atendimento inicial, focal e não clínico.

Já na perspectiva organizacional, o intuito é
monitorar o clima da Organização, auxiliar o
colaborador nos momentos difíceis, entender
e atuar sobre demandas e dificuldades
organizacionais, sejam elas de processo,
relações, liderança ou equipe.
O quadro abaixo consolida o levantamento
sobre os impactos dos atendimentos com a
Psicologia Organizacional:

Opções

%

Ficou mais calmo e tranquilo em relação ao seu problema

95

Mudou alguns comportamentos e/ou pensamentos seus que ajudaram
a lidar melhor com o problema

87

Organizou melhor os seus pesamentos e sentimentos

89

Aumentou seu autoconhecimento (visão mais clara sobre si mesmo
diante do problema)

88

Sentiu-se acolhido (a) em um momento de necessidade

81

Tomou decisões para a busca na resolução do problema

73

Obteve maior segurança e tranquilidade para lidar com as diﬁculdades

73

Melhorou seu desempenho proﬁssional (passou a trabalhar de forma
mais focada, concentrada e produtiva)

62

O atendimento não ajudou/não fez diferença

0

COACHING
Para desenvolver individualmente os nossos
líderes, realizamos, juntamente com os
programas de treinamento, os processos
de Coaching, que buscam aperfeiçoar as

competências necessárias de forma mais
intensa, específica e direcionada.
O método utilizado tem como base a Psicologia
Positiva, em que usamos os pontos fortes do
coachee para potencializar os seus resultados.
O trabalho é realizado internamente pelo
nosso setor de Psicologia Organizacional.

Implantado em 2005, o nosso Serviço
de Educação Corporativa (SEC) tem
como objetivo capacitar e desenvolver
colaboradores através de um conjunto de ações
sistematizadas, as quais geram mudanças de
comportamento e permitem a aquisição de
novos conhecimentos, habilidades e atitudes.
Esses objetivos são alinhados à estratégia
institucional e visam uma atuação segura
e de qualidade na assistência em saúde.
Além da Educação Corporativa, diversos
setores compartilham a responsabilidade

pelas atividades educacionais, atuando nos
seguintes níveis: planejamento, coordenação,
execução e avaliação de treinamentos.
Para isso, contamos com uma sala de
treinamentos com capacidade para até
20 pessoas, um laboratório para práticas
simuladas, equipado com leito, painel
de gases, bonecos simuladores adulto e
pediátrico para reanimação cardiopulmonar e
diversos materiais necessários para o suporte
educacional.

A estrutura compreende ainda um laboratório para práticas no sistema de gestão hospitalar Tasy,
por meio de base-curso. O local é equipado com oito computadores com acesso à internet e uma
televisão. Entre as principais atividades do SEC:
• Gerenciamento e execução dos ‘Treinamentos Técnicos Direcionados’ para os novos
colaboradores de enfermagem, nutrição, farmácia e governança.
• Acompanhamento e apoio logístico às atividades educativas entre capacitações e
treinamentos setoriais e institucionais, palestras e workshops.
• Participação em comissões institucionais.
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Desde 2019, contamos com uma
Plataforma Virtual de Ensino a
Distância, o Medportal (AVA). O
objetivo é disponibilizar treinamentos
remotos, que não necessitam ser
aplicados de forma presencial,
conforme
o
Levantamento
de
Necessidades de Treinamento (LNT).

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (SIPAT)

SEGURANÇA E SAÚDE
Oficina nutricional
Promover a saúde e proteger a integridade dos colaboradores para a prevenção de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais, através da educação, orientação e conscientização da prática
segura de suas atividades. Esse é objetivo do nosso Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT).
O SESMT é dividido em duas principais áreas:
• Saúde Ocupacional - Formada por Médicos do Trabalho, Enfermeira do Trabalho e Técnica
de Enfermagem do Trabalho.

Posse da nova gestão da CIPA

• Segurança do Trabalho - Formada por Técnicos de Segurança do Trabalho e Engenheiro de
Segurança do Trabalho.

A equipe é responsável pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional (PCMSO).

Semana de Prevenção de Acidentes de
Trabalho com Material Perfurocortante

Entre os projetos que visam a segurança dos colaboradores, destacam-se:
• Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocorantes - O objetivo é
estabelecer diretrizes para a elaboração e implementação de um plano de prevenção de riscos
de acidentes com materiais perfurocortantes com a probabilidade de exposição a agentes
biológicos.
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) - O objetivo é buscar o comprometimento
dos colaboradores na prevenção de acidentes, através da sensibilização e informação. É
responsável pela realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)
e Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho com Material Perfurocortante.
• Comissão de Proteção Radiológica - O objetivo é propor e aplicar critérios de radioproteção
para os colaboradores que trabalham com radiação ionizante e para os clientes que utilizam
o serviço.
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Palestra sobre o Dia Mundial de
Combate à AIDS

Blitz educativa: Maio Amarelo
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BRIGADA DE EMERGÊNCIA
A nossa Brigada de Emergência é composta
por colaboradores voluntários distribuídos
em diversos setores, conforme preconizam
a Norma Brasileira Nº 14.276 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a IN
28 - CBMSC DAT.

DIA DAS MÃES
O objetivo é promover a prevenção e combate
de princípios de incêndio e outros sinistros
na Instituição, zelando pela integridade física
dos colaboradores, clientes, acompanhantes,
visitantes, fornecedores e terceiros, além do
próprio patrimônio.

Distribuímos cerca de 450 brindes personalizados para colaboradoras que são mães. O objetivo foi
tornar a data ainda mais especial, com uma lembrança e uma homenagem cheias de carinho para
aquelas que têm o melhor cuidado.

FESTA JUNINA

EVENTOS E COMUNICAÇÃO INTERNA

O nosso tradicional Arraiá reuniu colaboradores e familiares com muitas brincadeiras e comidas
juninas. Durante todo o evento, um grupo de forró animou a pista de dança e trouxe o melhor das
músicas populares nordestinas.

Manter os colaboradores motivados vai além de oferecer benefícios básicos e um salário compatível
com a função. Para nós, é preciso promover qualidade de vida e bem-estar. Por isso, diversas datas
comemorativas fazem parte do nosso calendário de eventos.

DIA DA MULHER
Comemoramos o Dia da Mulher com as
colaboradoras da Instituição através
da entrega de presentes para cada
uma delas. Além disso, nosso setor
de Medicina do Trabalho promoveu
a Gincana “Agora é que são elas”, em
uma manhã cheia de diversão.
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ANIVERSÁRIO DE 99 ANOS

DIA DO HOMEM

Para agradecer os colaboradores com o comprometimento com a Instituição, sorteamos 99 brindes,
entre vales cinema, boliche, pizza, café colonial, pastel e hambúrguer, além de promovermos um
almoço e janta especiais, com decoração do Restaurante.

Para incentivar a prática de esportes e o lazer entre os colaboradores, promovemos a Segunda Copa
de Pebolim, no Dia do Homem. No total, 10 duplas disputaram vagas para as finais, sendo que três
foram as vencedoras.

Durante a semana de 27 de junho, diversas apresentações musicais alegraram nossos colaboradores,
pacientes e acompanhantes pelos corredores. Anualmente, as nossas comemorações de aniversário
são festejadas de diversas formas.

SEMANA DA HUMANIZAÇÃO E DIA DE LAZER
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PRATA DA CASA

A Semana de Humanização tem o objetivo de promover ações e reflexões aos colaboradores sobre a
importância das pessoas, das relações saudáveis, do cuidado com o outro, do trabalho em equipe e
de tudo que envolve o tema dentro da nossa Instituição.

Com o objetivo de reconhecer os colaboradores com mais tempo de casa, reunimos todos os
colaboradores que completam cinco, dez, 15, 20, 25 e 30 anos de trabalho conosco para um café
especial. Em 2019, cerca de 100 colaboradores participaram do evento.

Em 2019, montamos a “Mimos Doceria” para que os colaboradores retirassem um docinho surpresa e,
na sequência, entregassem a outro colaborador, cujo nome estava na tag da embalagem. Quem fizesse
a entrega e registrasse, concorreria a uma cesta de chocolates. Foram mais de 500 participações.
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DIA DE LAZER

ANIVERSÁRIO DO MÊS

Fechamos a Semana de Humanização com chave de outro através do Dia de Lazer, que contou
com a Gincana do HSC. Entre as provas, promovemos a dança dos famosos, grito de guerra, desfile
Recifashion e pirâmide humana.

Mensalmente, realizamos o Café dos Aniversariantes para comemorar com os colaboradores o seu
novo ano de vida. Durante o evento, que conta com café, doces e salgados, fazemos dinâmicas de
interação e entregamos um presente de aniversário para cada um.

Além disso, cada equipe fez a doação de pacotes de fraldas geriátricas e arrecadação de tampinhas
plásticas. Anualmente, o evento reúne colaboradores, amigos e familiares em um dia cheio de
energia e brincadeiras.

NATAL
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DIA DAS CRIANÇAS

Atrações musicais pelos setores, celebrações e almoço e jantares especiais... É assim que
comemoramos o Natal no Hospital.

Para proporcionar um momento diferente de união e diversão entre pais e filhos e entre as crianças,
em 2019, a confraternização de Dia das Crianças foi em forma de piquenique. Cada família recebeu
uma cestinha com uma toalha para estender no chão e lanchinhos deliciosos.

Os colaboradores que participam da Associação de Funcionários do Hospital Santa Catarina de
Blumenau (AFHSC) participam de um Baile de Final de Ano com direito a acompanhante, música,
diversão e sorteio de brindes.
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GESTÃO DE LEITOS
Para aprimorar nossos fluxos relacionados ao gerenciamento de leitos e tempo nos processos,
amadurecemos nossa gestão buscando ser mais eficientes e assertivos na utilização da nossa
capacidade instalada.
As tabelas abaixo demonstram os indicadores mensurados, apresentando os resultados alcançados.

Índice de intervalo de
substituição

Taxa de ocupação
80,81

2,58

79,7
78,9

2016

1,4

78,91

2017

2018

2019

41

38

2017

2018

1

2019

Adesão da ferramenta
alta médica

Tempo da alta até a
saída real
47

2016

1,12

82

33

86

95

62

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM (BLUIMAGEM)
Em 2007, a nossa Clínica de Diagnóstico por Imagem ganhou o nome de Bluimagem. Há mais de
35 anos no mercado, é a primeira Clínica de Diagnóstico por Imagem do Estado de Santa Catarina
certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que atesta a excelência e a segurança
dos nossos serviços prestados.
Com uma equipe multidisciplinar especializada no que faz, a Bluimagem está integrada a toda nossa
infraestrutura e conta com o apoio dos centros de cardiologia, ortopedia, medicina nuclear, medicina
hiperbárica, endoscopia e fisiologia digestiva.

NOSSOS SERVIÇOS
2016
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2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

•
•
•
•
•
•
•

Raios X Digital Simples ou Contrastado.
Ultrassom Geral e com Doppler.
Mamografia Digital.
Densitometria Óssea.
Tomografia Computadoria Multislice.
Ressonância Magnética 1,5T e 3,0T.
Procedimentos Intervencionistas: Biópsias e Punções
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EXAMES REALIZADOS
A Bluimagem realizou 104.249 exames em 2019. Desses, 5.280 foram mamografias, 46.183 Radiografias, 12.482 Ressonâncias, 12.151 Tomografias, 1.476 Densitometrias e 26.677 Ultrassonografias.

TASY HTML5

Exames 2019
14000

Para acompanhar o processo de Inovação Tecnológica, o Sistema de Gestão Hospitalar Tasy foi
parcialmente migrado da plataforma Delphi para o HTML5, trazendo benefícios quanto à usabilidade,
design e funcionalidade.

12672
12365

12000

11138
10008

10000
8000

7081 6846
6703

6047

6000
4000
2000

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

3264
1232

3161

3242

3013 3018

2815

3114

3006

1473

1328 1247

O processo de Avaliação de Desempenho dos colaboradores foi informatizado. As avaliações anuais,
anteriormente realizadas em papel, foram implementadas em aplicação web, permitindo melhor
gestão pelas lideranças.

358 394 360 364
0

Mamograﬁa

Radiograﬁa

Ressonância
1º trimestre

2º trimestre

Tomograﬁa
3º trimestre

Densitometria

SISTEMA DE GESTÃO
DE COMPETÊNCIAS

Ultrassonograﬁa

4º trimestre

O novo formato mantém o histórico das avaliações dos anos anteriores e permite a geração de
gráficos e relatórios, planos de ação e desenvolvimento das equipes.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

PROTOCOLO DE MANCHESTER

Desde setembro de 2017, nosso indicador de satisfação do cliente foi alterado para a metodologia
Net Promoter Score (NPS), com objetivo de mensurar o grau de lealdade dos clientes. A Bluimagem
se manteve na zona de excelência durante todo o ano de 2019.

O processo de triagem dos pacientes do
Pronto Atendimento passou a utilizar o
Sistema Manchester de Classificação de Risco,
o qual está condicionado à aceitação formal
do Protocolo de Manchester como padrão
pela Instituição, em concordância com as
diretrizes do Grupo Brasileiro de Classificação
de Risco (GBCR) e do Grupo Internacional do
referido Protocolo.

Indicadores

Tabela Padrão NPS 2019
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

152

170

202

204

209

197

267

227

169

227

191

139

Neutros

12

155

192

188

191

182

237

204

151

206

178

129

Detrator

2

2

5

5

7

1

7

7

6

5

2

2

Promotor

143

13

5

11

11

14

23

16

12

16

11

8

NPS

90

90

92

90

88

92

86

87

86

88

92

91

Respondentes
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O paciente é classificado em uma das cinco
prioridades identificadas por número, nome,
cor e tempo alvo para a observação médica
inicial.

O Sistema Manchester de Classificação
de Risco permite, ao profissional médico

*Bluimagem se manteve na Zona de excelência em 2019
*Zonas de Classiﬁcação:
• Zona de Excelência: de 75 a 100
• Zona de Qualidade: de 50 a 74
• Zona de Aperfeiçoamento: de 0 a 49
• Zona Crítica: de -100 a -1

e enfermeiro, a atribuição rápida de uma
prioridade clínica do doente. É baseado em
categorias de sinais e sintomas e contêm 52
fluxogramas que serão selecionados a partir
da situação/queixa apresentada pelo paciente.

Prioridade
1

Emergente

2

Muito urgente

3

Urgente

4

Pouco urgente

5

Não urgente

Cor

Tempo

Vermelho

0 min

Laranja

10 min

Amarelo

60 min

Verde

120 min

Azul

240 min
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GESTÃO DE FORNECIMENTO
A nossa cadeia de fornecimento é formada por 1.022 empresas de produtos de diversas categorias e
prestadoras de serviços. O volume de aquisições e contratações alcançou R$ 75,6 milhões, incluindo
R$ 8,6 de OPME* que são faturadas diretamente contra as operadoras de planos de saúde.

Outras
categorias
18%

Medicamentos
36%

A nossa área de Suprimentos conta com o apoio
de diferentes áreas para estabelecimento
de produtos padronizados e de critérios
de aquisição/contratação. Além disso, os
parceiros auxiliam para o monitoramento da
qualidade dos fornecedores.

• Fiscalização na execução dos serviços e
emissão de Notificações aos prestadores
de serviço que conduzirem suas operações
inadequadamente ou fora do padrão
contratado. Em 2019, registramos em total
de 24 notificações.

Entre as áreas de apoio, destacamos a
Comissão de Padronização, Serviço de
Farmácia, Serviço de Nutrição, Manutenção
e Engenharia Clínica, Segurança e Medicina
do Trabalho. Qualquer alteração nos critérios
deve ser validada com as respectivas áreas de
interface.

Nosso compromisso com os pacientes nos leva
a monitorar de forma criteriosa a demanda
de produtos para poder disponibilizá-los na
quantidade ideal, sem colocar em risco a saúde
financeira da nossa Instituição.

Baseando-se nos critérios estabelecidos com
o apoio das equipes multiprofissionais, os
fornecedores são submetidos ao processo de
qualificação, que tem por objetivo garantir
o cumprimento de critérios técnicos préestabelecidos, de forma que se assegure a
segurança dos pacientes e profissionais.
Assim, para viabilizar a formalização de
acordos comerciais são realizadas:
• Avaliação e qualificação dos requisitos
técnicos e legais para fornecimento.

categorias de produtos

DIAS DE COBERTURA DE ESTOQUE
2019

2018

30,9%

32,5%

• Auditorias in loco.
O desempenho operacional dos fornecedores
é avaliado tempestivamente e anualmente
através dos seguintes índices:

Volume de aquisição
e contratações por

Para isso, avaliamos projeções de demanda a
partir de dados históricos, demandas previstas
e ações de contingência para produtos com
restrição de abastecimento no mercado. Ou
seja, alinhamos elevados níveis de serviço com
a gestão do giro de estoque:

NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)
2019

99,4%

2018

99,5%

• Pontualidade na entrega:
Serviços
21%

PONTUALIDADE

OPME
25%

95%

2019

93%

2018

Esta proporção de volume também é refletida na relação com os principais fornecedores. Os 20
maiores fornecedores, concentram 57% de todo montante de aquisições e contratações.
A relação com os fornecedores está pautada em nossos valores, que são compartilhadas por meio
do Manual do Fornecedor. O documento orienta as condutas operacionais e práticas de compliance,
baseadas no respeito às normas trabalhistas, como prevenção do trabalho escravo e regras para
trabalho insalubre e perigos, além das exigências sanitárias e ambientais.
Os fornecedores que ferirem os critérios éticos e legais têm sua relação encerrada. Em 2019, não
tivemos casos de encerramento de relação em função destes critérios.
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• Qualidade de fornecimento (IQF):
ÍNDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO
2019

2018

98,7%

As compras de produtos são operacionalizadas
por plataforma própria, dentro do nosso
sistema de ERP (Philips/Tasy), o qual garante
a rastreabilidade e o cumprimento do processo
de aquisição e qualificação estabelecido.
Desde 2016, participamos de compras
conjuntas com a Associação Nacional dos
Hospitais Privados (ANAHP). O objetivo é
aprimorar nossas práticas de aquisição, assim
como reduzir os custos das mesmas.

98,5%
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INFRAESTRUTURA
AUDITÓRIO
A reforma, iniciada e finalizada em 2019, garantiu uma nova sala técnica para suporte às apresentações,
com bancada de trabalho e abertura em vidro fixo para acompanhamento.
Além disso, foram instaladas: nova tribuna para o apresentador, mesa central para palestrantes,
nova tela de projeção reclinável e pintura total do ambiente. O Auditório, sala técnica e sala de apoio
somam cerca de 120m², comportando 60 pessoas sentadas.

Também foi reformada e ampliada a área de limpeza da Central de Materiais Esterilizáveis (CME).
O local recebeu novas bancadas e Pass-Through em aço inox, o qual aumenta a segurança dos
instrumentais cirúrgicos.

CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA (CTI)
Ampliamos a abertura de porta e instalamos esquadrias novas no Quarto de Isolamento, sendo que
a porta de correr e o visor são em vidro temperado. Também foi instalada uma bancada de preparo
e mobiliário externo, além da reforma do banheiro, pintura geral e sistema de climatização com
pressão negativa, filtragem e renovação de ar.

CENTRO CIRÚRGICO

AQUECEDORES DE FLUIDOS

Além da nova sala de conforto para a equipe assistencial e novo Posto de Enfermagem, a reforma garantiu
novo acesso e vestiário à Sala de Preparo, otimizando e assegurando o fluxo de entrada do paciente.

Para a UTI Neonatal, providenciamos dois aquecedores de fluido, utilizados na hemodiálise
peritoneal no aquecimento do fluido. Os equipamentos geram maior controle de temperatura do
líquido infundido no paciente.

CARROS DE EMERGÊNCIA
Em 2019, adquirimos seis carros de emergência, sendo que quatro foram para a CTI Adulto (dois
foram substituídos e outros dois para atender à normativa da ANVISA que preconiza um carro de
emergência para cada cinco pacientes) e dois para a UTI Neonatal.

HEMOGLOBINÔMETRO
Para exames rápidos de sangue nos procedimentos de cirurgias cardíacas, adquirimos um
hemoglobinômetro usado para agilizar o tempo de resposta no procedimento.
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OXÍMETROS PORTÁTEIS
Aparelhos considerados padrão no monitoramento de nível de saturação de oxigênio sanguíneo arterial
(SPO2), adquirimos 13 oxímetros de pulso portátil. São utilizados em triagens e na verificação de sinais
vitais de pacientes.
Foram distribuídos entre as Unidades A2, B1, C1, C2, UTI Neonatal, Pronto Atendimento, Agência
Transfusional e Sala de Recuperação Pós-Anestésica.

CENTRO DE CHECK-UP
Nossos serviços incluem um Centro de Checkup completo e integrado à estrutura hospitalar,
oferecendo acesso a diversas especialidades
da área médica. É um serviço exclusivo para o
acompanhamento anual da saúde do cliente.
As modalidades do serviço são o Check-up Executivo e o Check-up Master, ambas oferecem

uma abordagem totalmente multiprofissional.
Além dos exames, diagnósticos e avaliações, há
também as consultas médicas com especialistas.
O serviço é ideal para atender profissionais que,
muitas vezes, não dispõem do tempo necessário
para cuidar da saúde, mas que são os principais
atingidos pelo estresse.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Cuidar das pessoas. Esse é o nosso negócio. É isso
que nos move. Sabemos que para evoluirmos
de forma sustentável é preciso, além das bases
internas, juntar esforços e mobilizar governo,
setor privado e sociedade civil. E esse é nosso
compromisso.
Ao nos abrirmos para o diálogo, estamos
olhando além dos muros da nossa empresa.
Trabalhamos não só com os temas materiais
do nosso negócio, como também com os 17

Ao longo de 2019 seguimos atuando em várias
frentes e a partir de uma cultura de diálogo e
escuta ativa, evoluímos tanto no que fazemos
quanto em como fazemos. Sustentabilidade e
crescimento são objetivos que andam juntos e é
neste caminho que estamos seguindo.

ODS 1
CAMPANHA DO AGASALHO
Vamos esquentar o inverno de quem
mais precisa? Esse foi o convite feito aos
colaboradores durante o mês de maio de 2019.
A Campanha arrecadou peças de roupas e
cobertores para os colaboradores em situação
de vulnerabilidade.

ODS 3 ODS 17
EDUCAÇÃO ALIMENTAR
E NUTRICIONAL
No decorrer do ano, promovemos atividades de
educação alimentar e nutricional com alunos
e professores de uma escola inserida em nossa
comunidade.
O Centro Municipal de Ampliação do Tempo e
Espaço Pedagógico da Criança e do Adolescente
(CEMATEPCA) atende aproximadamente 270
crianças e adolescentes em jornada ampliada. A
atividade foi conduzida por uma nutricionista e
atingiu todas as turmas, contemplando alunos
com idade entre seis e 14 anos.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Estamos comprometidos com a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas (ONU).

PROJETOS SOCIAIS
Além das ações já citadas, como uma Instituição
Filantrópica e que se preocupa com o bem-estar
da comunidade, oferecemos, aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com
a Secretaria Municipal de Promoção à Saúde
(SEMUS), serviços de Proteção Básica e Especial
de Alta Complexidade. São eles:
• Exames de diagnóstico por imagem
como ultrassom, mamografia, tomografia
computadoriza e ressonância magnética;
•
Exames
cardiológicos
como
ecodopplercardiograma transtoráxico, teste
ergonométrico, ecodopplercardiograma com
estresse farmacológico, entre outros;
•

Exames do aparelho digestivo como
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colonoscopia, endoscopia, colangiografia e
pancreatrografia retrógrada;
• Exame de cintilografia;

Além da parceria com a SEMUS, prestamos
assistência aos usuários de diversas instituições
sem fins lucrativos. São elas:

• Exame de oxigenoterapia hiperbárica;
• Cirurgia cardíaca infantojuvenil;
• Cirurgia cardíaca adulta;
• Cirurgia ortopédica com prótese de quadril;
• Espaço amigo e hospedagem aos familiares
de pacientes encaminhados para cirurgia
cardíaca infantojuvenil;

• Associação Blumenauense de Amparo ao
Menor (ABAM);
• Associação Blumenauense de Deficientes
Físicos (ABLUDEF);
• Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE);
• Centro de Recuperação Nova Esperança
(CERENE);
• Rede Feminina de Combate ao Câncer
(RFCC).

CRÉDITOS

Coordenação Geral
Comitê de Sustentabilidade, Superintendência Administrativa
Financeira, Superintendência Assistencial, Superintendência Geral,
Superintendência Médica e Superintendência de Operações

Instituições parceiras

2019

Abludef

223

Coordenação Operacional

APAE

871

Comitê de Sustentabilidade e Comunicação Organizacional

Cerene

788

Rede Feminina de Combate ao Câncer

282

SEMUS (exames de alta complexidade)

11.491

Gratuidade - Cirurgia cardíaca infantil

84

Gratuidade - Cirurgia cardíaca Adulto

41

Gratuidade - Cirurgia cardíaca ortopédica
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Abam

08

ODS 4

Texto e Edição
Comunicação Organizacional em parceria com todas as áreas da
Instituição

Projeto Gráfico e Diagramação
Comunicação Organizacional

Revisão
Comunicação Organizacional

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR
Realizada pelo terceiro ano consecutivo, a Campanha de Doação de Material Escolar de 2019
contemplou 40 filhos de colaboradores, sendo 20 meninas e 20 meninos. A ação foi voltada aos
colaboradores que recebiam no máximo dois salários mínimos e que tinham filhos com idade escolar,
entre a 1ª e a 4ª série.
Colaboradores que ultrapassaram a renda estipulada, mas que apresentavam situação de
vulnerabilidade social, também foram contemplados após avaliação da Assistente Social.
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hsc. com. br
47 3036 6000
sac@hsc.com.br
Rua Amazonas, 301 - Garcia
Blumenau/SC
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